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Idén is sikeres volt a József
nádor-heti programsorozatunk. Magam is többször tapasztaltam már, hogy egyes
rendezvényeink, így ez is kinőtték a művelődési ház kereteit. Felemelő érzés volt részt
venni az alapítók napján, a
színvonalas műsor alatt büszkeség töltött el, mert mezőfalvi vagyok. Idén is vendégünk
volt Habsburg-Lotharingiai
Mihály főherceg, Spányi Antal
megyéspüspök és Dékány Sixtus zirci apát. Nagyon jó visszhangja volt az irodalmi estnek
és Tőkés Nikoletta előadásának
is külön örült a hallgatóság. A
csütörtöki pódium-est Kautzky Armanddal és Hűvösvölgyi
Ildikóval fantasztikus volt,
igen komoly színészi teljesítményt nyújtottak a művészek.
Azt is mondhatom: az említett két rendezvénnyel megünnepeltük a költészet napját is, mégpedig méltóképpen.
Pénteken avattuk a tornaszobát. Kiderült: az önkormány-

zat ismét egy jó kezdeményezés mögé állt, nagyon sok
embernek és jelentős ténykedésüknek köszönhetően gyarapodott az iskola.
Nem beszéltünk még a remek szombati német nemzetiségi napról: a fiatalok len-

dületét megtapasztalhattuk a
szári táncosokkal, az adonyiak
jókedvét hozták el közénk az
ottani táncosok, és nagy öröm
volt a rácalmásiak jelenléte is.
Márok Csaba
polgármester
(összeállítás a 9. oldalon.)

Közeleg május első
vasárnapja,
anyák
napja!
Ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm
a mezőfalvi édesanyákat, nagymamákat!
Sikeres sportbált rendezett a MEDOSZ SE a múlt hét végén. A
rendezvény jótékonysági jellegű volt, és hagyomány szerint az
utánpótlás-nevelést szolgálta

Márok Csaba
polgármester
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József nádor-díjat vehettek át

Dékány Árpád Sixtus
zirci apát
Településünk alapítója volt
a ciszterci rend, melynek képviselője, Dréta Antal döntő
szerepet vállalt településünk
tényleges
megalapításában.
Mezőfalva az utóbbi időben
szorosabbra fűzte kapcsolatát
a Zirci Apátsággal. Településünk alapításának 200. évfordulóján pedig egy olyan jelentős változás történt Zirc
életében, amely hosszú távon
megváltoztatta az apátság életét. Dékány Sixtust a rend apátjává választották és 2011. április 30-án beiktatásra is került.
Mezőfalva jeles rendezvényeit
a főapát úr mindig látogatta,
különleges gondolkodása, nyitottsága a civilek felé, mely a
mezőfalviak körében szimpatikussá tette őt, mindig színessé tette programjainkat. Az ő
nevéhez köthető Mezőfalva és
Zirc kapcsolatának újragondolása. Régi plébánosunk, Miklós atya életének utolsó éveit a Zirci Apátságban töltötte,
ahol mindig megkülönböztetett figyelmet kapott az apát-

tól. Ő volt az, aki lehetőséget
adott az apátság többi tagjának arra, hogy Mezőfalvára látogassanak. Természetesen így
tudott visszautazni hozzánk
több rendezvényünkre is Miklós atya, illetve Bán Elizeus
atya is. Elizeus atya elgondolkodtató előadásait mezőfalvi emberek is meghallgathatták. Az apátság és a település
kapcsolata nemcsak a szerzetes atyák mezőfalvi látogatásaiból áll, hanem mi is több rendezvényükön vehettünk részt,
így örömmel és büszkeséggel osztoztunk a Zirci Apátság felújítási ünnepségén a
látogatóközpont átadásán, illetve egyéb ünnepségeiken is.
Az apátság jelenleg több mint
500 embert foglalkoztat, mivel
több középiskolát üzemeltet és
a látogatóközpontot, valamint
a most elindított sörfőző üzemet is. Mezőfalva és az apátság
kapcsolata abban is megnyilvánul, hogy főapát úr szinte nem
is vendéként, hanem társként,
barátként kezel bennünket. Ő
az, aki személyiségéből eredően olyan közvetlen kapcsola-

Kémények!

Az elmúlt évek adatai alapján, a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek
száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka, a nem
megfelelő tüzelőanyag használata, és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség
csökkentése érdekében sokan
tüzelőberendezéseikben égetik
el a háztartási hulladékot, mely
azonban nem csak jogszabályba
ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot
is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméról szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet tiltja, a rendelet
alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahull
adék égethető el. Az előírások

megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít
és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és
salak keletkezik. Az égés során
olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be,
amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a
környező talajba, növényzetbe,
élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A
műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék,
festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása
légzőszervi megbetegedésekhez
vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por ká-

tot alakított ki a településsel,
a mezőfalviakkal, hogy mi is
szinte közülünk valónak érezzük és látogatásai mindig nagy
érdeklődésre tartanak számot.
Dékány Árpád Sixtus egyenes,
világos, jó gondolkodása segít
nekünk is az útmutatásban.
Simon Zsolt, a GWE Budafilter Kft. ügyvezető igazgatója és testvére, Tamásiné
Simon Edit a cég gazdasági
igazgatója
A kft. kútcső gyártással és
ehhez kapcsolódó anyagok készítésével foglalkozik saját fejlesztésű technológiával. A cég
Mezőfalván az egyik legnagyobb foglalkoztató. A településen 25 éve jelen van, jelenleg
48 fő foglalkoztatása történik
az üzemben, melynek több,
mint 80 százaléka mezőfalvi
lakos. A település szempontjából az sem másodlagos, hogy a
ő az egyik legjelentősebb adófizető, aki hosszú évek óta stabilan gazdálkodik.
A cég vezetői mindig fontosnak tartották azt, hogy a
településsel jó kapcsolatot
ápoljanak. Egyik ilyen kap-

csolódási pont a sport támogatása, melyet minden évben
rendszeresen nagyobb összegű
pénzbeli adománnyal valósítanak meg. A településen működő egyéb civil szervezeteket is
támogatják egyedi kérés alapján. A testvérpárnak mindig
fontos volt az, hogy pontos képet kapjunk a tevékenységükről. Ennek érdekében többször
szerveztek üzemlátogatást. Az
önkormányzatot az esetlegesen gyártás során kissé sérült
csöveivel is támogatta járdákhoz átereszek készítése céljából. A területükön lévő faállományból térítésmentesen
biztosították az önkormányzat részére tűzifa beszerzést,
melyből az óvodát, konyhát,
polgármesteri hivatalt és szociális intézményt is tudjuk fűteni. Többször kinyilvánították
azon szándékukat is, hogy fontos számukra a település megítélése, így a hosszú távú kapcsolatok ápolása érdekében
fontos céljuk, hogy az önkormányzatot támogassák cégvezetőként és magánemberként
is.

rosíthatja a veséket, elpusztítja
az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind
többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat.
Szilárd- és olaj tüzelőanyagok
használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő
tüzelőanyag használata pedig
megnöveli ezen lerakódás mértéket, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének
szűkülését okozza. A kémény
leszűkült keresztmetszete több
veszélyt is hordoz magában: a
tüzelőberendezés nem kap elég
levegő-utánpótlást a működéshez, ezért szívóhatás alakul ki
a kéményben és az égéstermék
a tüzelőberendezésen keresztül
visszaáramlik a lakótérbe, füst,
- illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben
levő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső

hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásain
kinyúló lángnyelvek könnyen
átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire,
a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal, vagy nedves
fával való tüzelés a megspórolt
fűtési költstégekkel szemben
sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti
az anyagi javakat és az emberi
életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
légszennyezés, a szén-monoxidmérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének
megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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A képviselők tárgyalták...

A Képviselő-testületi ülést
tartottunk 2016. március 30án, szerdán, ahol beszámolót
hallgathattunk meg az egészségügyi alapellátás helyzetéről. Orvosainknak számos elfoglaltsága van rendelési időn
túl is, hiszen van aki tanul,
mások ügyeletet látnak el, illetve másutt is dolgozik. Ebből adódóan az ülésre közülük kevesen tudtak eljönni,
ám írásos beszámolójuk alapján így is teljes tájékoztatást,
átfogó képet kaptak a testület
tagjai.
Elmondhatjuk azt, hogy a
2015-ös évben a felnőtt háziorvosi körzeink rendben lévő-

Leemelte
a nagykaput
Az önkormányzat továbbra is lehetővé teszi a fás szárú
nyesedékek fogadását. Azonban valaki elképesztő dolgot
művelt: egyszerűen leemelte a
nagykaput, amikor bezárt kerítés állta útját a művelődési
háznál, így hárította el az akadályt, hogy lerakhassa nyesedékét az udvaron.
Nem szeretnék szeméttelepet látni a művelődési ház
udvarán! Gondolom egyetlen mezőfalvi sem, aki értékeli a szép, felújított közösségi terünket! Ezért az épület
nyitvatartási idejében tesszük
lehetővé a nyesedékek lerakását. Hétvégén is vannak időszakok, amikor nyitva van az
intézmény, és be lehet jutni. Hozzáteszem az említett
esethez még azt is: akkor nem
véletlenül volt bezárva a kapu,
ugyanis éppen rendbe tettük,
lebetonoztuk a bejárót, hogy
kulturált módon lehessen
megközelíteni az udvart.
Úgy gondolom, nagyon jó
könnyítés a mezőfalviaknak,
hogy nem kell otthon a nyesedékek megsemmisítésével
bajlódniuk, behozhatják azokat a művelődési ház udvarára.
De kérem, legalább az alapvető szabályokat tartsák be!

en működtek. A helyettesítés
miatt az időbeosztás, a délutáni rendelés kicsit problémát
okozott, azonban az ellátás jó
színvonalúnak mondható, és a
doktor úr jól teszi a dolgát.
Fogorvos
tekintetében
változás történt, a doktornő
nyugdíjba ment, új fogorvosunk van. A polgármester említést tett az ülésen arról, hogy
hosszú sorokban várakoznak
az emberek a fogászati ellátásunkon, több hónapos előjegyzések vannak, ami minden bizonnyal annak a jele,
hogy a mezőfalviak elégedettek a doktor úr munkájával.
Örülök neki, hogy új fogor-

vosunk így megtalálta a helyét nálunk.
Kosztándi Molnár Éva
gyermekorvosunkról elmondhatjuk, hogy remekül látja el
feladatát a gyermekgyógyászat területén, mellette fontos, nélkülözhetetlen munkát végez az ügyelet területén
is, amit ezúton is köszönünk
neki.
Kaló Eszter védőnő szintén beszámolt a múlt évről, és
megtapasztalhattuk: eredményesen és magas színvonalon
látják el tevékenységüket. Területükön is történt személyi
változás, új védőnővel gyarapodott a mezőfalvi körzet.

A civilek élete
A képviselő-testületi ülésen beszámolót hallgathattunk meg
a mezőfalvi civil szervezetek tevékenységéről. Az ülésen nagyon
sok helyi szervezet képviseltette magát, és az írásos anyagok
mellett szóbeli kiegészítéseket, kérdésekre adott válaszokat is
meghallgathattunk. Örömtelien üdvözöljük azt, hogy jól működő civil szervezeteink vannak, számos programot biztosítanak a helybélieknek, és ténykedésükkel, a tőlük kapott számos
segítséggel nélkülözhetetlen és alkotó részei településünknek.
Pozitívum, hogy szinte minden civil szervezetünknél taglétszám-emelkedés történt, ami arról is tanúskodik, hogy szívesen
mennek az emberek ezekbe a közösségekbe, és jól működnek a
klubok, egyesületek. Újszerű dologgal is előrukkoltak idén: civil bált szerveznek! Arra bíztatok mindenkit, vegyen részt ezen
a rendezvényen!

TeSzedd!
Mezőfalva idén is csatlakozot a TeSzedd! országos szemétgyűjtési akcióhoz. Az önkormányzat a polgárőrségen keresztül
vesz részt a programban, partnerek idén is az intézmények és a
helyi civil szervezetek!
Kérek mindenkit, csoportokat, baráti társaságokat, részvételükkel támogassák a kezdeményezés! Tegyük tisztábbá környezetünket!
A TeSzedd 2016. április 28-án, csütörtökön kezdődik és május 1-ig tart!

Virágosítási akció!

Az önkormányzat szervezésében településszépítési, virágosítási akció lesz Mezőfalván!
Időpont: 2016. április 23., szombat
Gyülekező: reggel 8 órakor a régi tanácsházánál
(Eszközöket mindenki hozzon magával!)
Szeretettel várjuk mindkét programra azokat, akik fontosnak
tartják településünk szépítését és szemétmentesítését!
Márok Csaba
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A mezőföldi
hídról
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tevékenységéről is tájékoztatót hallhattak
a képviselők a legutóbbi ülésen. A polgármester elmondta:
az egyesület jelen pillanatban a
helyi fejlesztési stratégia elfogadását kezdeményezte az irányító hatóságnál. A folyamat
végeredménye egy támogatói okirat lesz, amelynek alapján az egyesület támogatást
tud lehívni, és segíteni tudja a
térség vállalkozásait. Az egyesület nagyjából 400 millió forint forrásból gazdálkodhat a
következő időszakban. Változás az egyesület életében, hogy
székhelye (elsősorban takarékossági szempontból) átkerült
Mezőfalvára.

A rendezett
árkokért
Üzemeltetési szerződést
kötöttünk a Dunaújvárosi
Vízi Társulattal az idei évben
is. A polgármester javaslatára
ütemezetten lesz a munkavégzés, figyelembe véve a csapadékosabb évszakok dömping
feladatait is.

A betelepítés
ellen!
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy
Mezőfalvára semmiféle betelepítéshez nem járul hozzá.
Az országos médiában elterjedt, hogy esetleg hozzánk
is migránsokat telepítenének.
Ez légből kapott információ. Véleményünk szerint – és
ezzel a testület is egyetértett
– abszurd és kivitelezhetetlen,
hogy Mezőfalvára migránsok
kerüljenek.
Ennek deklarálása érdekében hoztuk meg a határozatot.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Petőfi-hét

Iskolánk
hagyományos
rendezvénye a Petőfi-hét, melyen több mint 20 versenyt
szerveztünk diákjainknak. A
szinte minden tantárgyat felölelő versenysorozat végén, a

márc. 15-ei ünnep után díszes oklevelekkel jutalmaztuk
legjobbjainkat. A kollégáknak
köszönjük a sikeres lebonyolítást, a versenyzőknek pedig
szívből gratulálunk!

Víz világnapi előadás

Március 22-én iskolánkban megemlékeztünk a Víz
világnapjáról. E nap keretein belül az iskola diákjait arra
kértük, hogy valamilyen kék
ruhadarabot öltsenek fel magukra, amellyel a víz fontosságára hívtuk fel a figyelmet.
Ezen a napon minden évfolyam tanulója részt vehetett
a Diákönkormányzat előadásán. Idén a vízépítési műtárgyak nyomába eredtünk, ahol

a víztározókra, vízi erőművekre, gátakra, zsilipekre helyeződött a hangsúly. Az előadást Koppányi Tímea (6.a)
és Maár Csenge (6.a) énekhangja nyitotta, majd Léhner Boglárka (8.b) képekkel
illusztrált prezentációja következett, amit a víz útját bemutató kis videófilmmel tett
színesebbé, végül pedig Takács Hanna (3.a) versmondása következett.

A Föld napján a hagyományos Hérics-túrán vettek részt tanítványaink. A szép időben kellemesen telt a helyi túra

Költészet napja

111 évvel ezelőtt, 1905.
április 11-én született József
Attila. Az ő tiszteletére ezen a
napon ünnepeljük a költészet
napját. A mezőfalvi iskolában
minden osztály egyéni stílusú
tablót készít e jeles ünnepre,

így fejezve ki tiszteletét a líra,
a versek iránt. A tanév végéig
iskolánk aulájának fő díszei az
elkészült alkotások, amiből tanulóink folyamatosan kereshetnek szép idézeteket, költői
gondolatokat.

Az én falum - Mezőfalva

Összefogással értékteremtésért
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Színházban
jártunk
„Létünknek színpadán csengettyű csilingel/
előadás indul - vágyakhoz
bilincsel,
jelmezek színesek, arcokon
furcsa máz,
tapsvihar lelkesit - legbelül
ég a láz.’’
(Horváth Piroska)

„A legnagyobb hatalom az
a képesség, hogy megalkossuk,
amire legjobban vágyunk,
és közben értéket teremtsünk
mások számára!”
(Tony Robbins)
A mezőfalvi iskolában évek
óta gondot jelentett a tornaterem délutáni zsúfoltsága.
A gyerekek és az itt sportoló

felnőttek régen vágytak már
arra, hogy a kiváló eredményeket elérő birkózó szakosztály növendékeinek legyen
egy speciális felszereltségű
edzőterme. Széleskörű összefogás eredményeként az álom
valóra vált, s 2016. április 8án hivatalosan is birtokba vehették az iskolások a szép és
praktikus tornaszobát. A be-

ruházás fő támogatói: Császár
Mónika, Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány, az iskola szülői munkaközössége,
Koncz Ferenc, Kovács István,
Mezőfalva Önkormányzata,
Miklós Balázs, Papp Gyula,
Pethes Bálint, Pukánszky Tibor és Rabi János.
Valamennyiüknek szívből
köszönjük a segítséget!

Digitális témahét

Iskolánk csatlakozott az
országosan meghirdetett Digitális Témahét programhoz,
amely a „Nyiss a digitális jövőre!” címet viselte. Egy hét,
amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről
szólt. 2016. április 4-8. között
a digitális eszközöké volt a főszerep iskolánkban.
Számos szaktárgyi ismeretet magába foglaló projektnapot szerveztünk a 7.a osztály
tanulói részére. Projektünk
jelmondata: „Tervezz, alkoss
és tegyél a holnapért!” Ter-

mészettudományos
témakör köré szerveztük az április 8-i projektnapot, melyet
az iskola informatika termében tartottunk számítógépek
használatával, amit virágültetéssel, énekkel, verssel, szélkerék működtetésével és molinó
készítésével tettünk színesebbé. Munkánk eredményének
színfoltjaként ott díszeleg az
iskola aulájában a közösen elkészített alkotás.
Mindeközben a 8.a osztályos tanulók „Személyes pályaorientáció digitális esz-

közök segítségével” címmel
az önéletrajzírás rejtelmeiben mélyedtek el több idegen nyelv használatával. A
témához kapcsolódóan a tanulók családtagjaik körében
készített kisfilmek szerkesztése által ismerkedtek meg
különböző szakmákkal, foglalkozásokkal. A feladatoknak
számos személyiségfejlesztő
és közösségépítő hatása volt,
és nem utolsó sorban rendkívül élvezetes órákat éltünk át
együtt. Mindenkinek köszönjük a kreatív együttműködést!

Szereted a színházat? A helyet ahol bármi megtörténhet,
akármi és minden lehetsz?
Mi szeretjük. Kisdiákok és
felnőttek egyaránt. Éppen ezért
vállalkozunk évről évre arra,
hogy bérletet váltsunk a sárbogárdi József Attila Művelődési
Központ „Színpadvarázs” gyermekszínház előadássorozatára.
Az idei tanévben sem volt ez
másként. Ismét sok, művészetet
kedvelő alsó tagozatos tanulót
és az őket kísérő tanítókat varázsolta el a mesevilág. Nagyszerű
mesejátékot, bábjátékot, zenés
árnyjátékot láthatott a nagyérdemű közönség.
Közel százötven diákkal
keltünk útra, négy alkalommal, hogy a színpadra álmodott
díszletet - ami néha rét volt,
néha királyi palota, vagy egérlakás, esetleg egy padlás- megnézhessük gondolatban bejárhassuk és megérthessük.
Gyerekek és tanítónénik
együtt izgulták végig a meséket,
majd csillogó szemmel, lelkesen
tapsoltak a szegénylegénynek,
örültek a királyfi szerencséjének, nevettek az elkényeztetett
királyleányon.
Fantáziájukat megdolgoztatva felfedezték a mesebeli lényeket, a csodálatos kerekerdőt,
izgultak a nem létező varázsló
félelmetes trükkjein.
Jó volt kilépni a mindennapokból, a megszokott élethelyzetből, a kedves figurákkal feledtetni a délelőtti tanulást, és
a képzelet segítségével hősökké
válhattunk. Feledhetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak.
Köszönjük a szülöknek,
hogy biztosították a lehetőséget gyermekeik számára.
Szabóné Kovács Erika
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Tündérkert Óvoda
,,Azt mondják a cinegék:
Itt a tavasz, nyitnikék!”
Elérkezett a tavasz, s vele
együtt a hagyományos Tavaszváró Óvodabál is. Március
19-ét megelőzően nagy volt a
sürgés-forgás óvodánkban: készült a dekoráció, az ajándékok, gyűltek a tombola felajánlások, s összeállt a műsor. Idén
is igyekeztünk a dekorációban a hagyományokra, örökségünkre, a magyar nyelv szeretetére, összetartozásra fókuszálni.
Mindezt tükrözte a műsor néptáncos és dalos része is. Azonban a tavasz a megújulást is jelképezi, s ennek jegyében több
műsorszám is eltért az immár
hagyományostól: láthattunk
jégen táncoló pingvineket, tavaszi dalokat, gitárral kísért
éneklő kicsiket, és a felejthetetlen apa-lánya táncot. Újításnak
számított, hogy a műsor vászonra kivetítve látható volt a
hátsó asztalnál ülőknek is, így
mindenki zavartalanul élvezhette a műsort és, hogy élvezték is arról az tanúskodott, hogy
a nézőközönség az első perctől
kezdve néma csendben követte
azt végig.
Ezúton is köszönjük Koncz
Ferencnek, hogy technikailag

Idén is báloztunk

megtervezte és kivitelezte ezt
az újdonságot. Ezúton is köszönjük a szülőknek az aktív
részvételt, s a betanító pedagógusoknak a sok fáradozást!
A csütörtöki főpróbán nagy
volt az izgalom, hogy minden
rendben legyen a bálon. Köszönjük Jaksics Erzsébet igazgatónőnek, hogy biztosította
nekünk a tornatermet!

Tombor tanár úr segített a
dekoráláshoz szükséges anyagok előkészítésében, így pénteken délelőtt már pár kolléganő hozzá is foghatott a
dekoráláshoz. Délutánra csak
a sok sütemény tányérokra osztása, s a terítés maradt.
Köszönjük a szülők segítségét,
hogy ennyi finom sütemény
kerülhetett az asztalokra.

A jó hangulatról a Turi zenekar gondoskodott. A büfében Zita óvó néni és férje, valamint Német Mónika álltak
helyt, később a Koppányi házaspár leváltotta őket.
A vacsora is finom volt,
amit ezúton is köszönünk a
konyhás néniknek. A felszolgálást pedig a diákoknak.
Nehéz lenne felsorolni
mindenkit, és nem áll szándékunkban, hiszen nem vennénk szívünkre, ha valaki kimaradna a felsorolásból.
Ezért mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani, aki
hozzájárult bálunk sikeréhez.
Hamarosan
elkezdődnek
az év végi szülői
értekezletek.
Mindenkit szeretettel
várunk!
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HIRDETMÉNY
az óvodai beiratkozásról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) általános felvételi időpontjáról a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1)
bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi közzé:
1. Az óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség
közigazgatási területe.
2. A 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor a Mezőfalvai
Tündérkert Óvodában (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.):
2016. május 2-án (hétfőn) 8 órától 16.30 óráig,
2016. május 3-án (kedden) 8 órától 16.30 óráig.
Pótbeíratás: 2016. május 6-án (pénteken) 8 órától
16.30 óráig.
3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája
és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.
4. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A szülő az R. 20. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésben
történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az Önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget a beíratási kötelezettségének, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A kötelezettség elmulasztása akár szabálysértési felelősségre vonást is von maga után.
5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
felvételét is biztosítja.
6. Az R. 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
az írásbeliségen túl határozati formában köteles közölni
a szülővel.
7. Az Nkt. 37. § (3) bekezdésében b) pontja alapján az
óvodai felvételről szóló döntés ellen a szülő a közléstől,
ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál. Az Nkt. 38. §
(1) bekezdés alapján a fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a
döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Márok Csaba
polgármester
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Az óvodai beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok:
A
zők:
•
•
•
•

beíratáshoz szükséges dokumentumok a követke-

Gyerek nevére kiállított személyi azonosító
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Gyermek Taj kártyája
A szülő nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímét igazoló hatósági igazolvány
• amennyiben rendelkezik szakértői bizottság által
készített ill. a gyermek fejlettségi állapotáról szóló
dokumentumokkal, azt kérjük bemutatni.

A 2015. szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében az a gyermek, aki 2016. augusztus
31-ig betölti 3. életévét óvodakötelessé válik.

Köszönetek
A Csigabiga csoport köszöni Rabi Antalnak a szalmát
és Birgány Tamásnak a faléceket melyek nélkül nem készülhetett volna el a kiszebanyánk. Valamint köszönik Vitálisné
Varga Veronikának a nagy csokor barkát.
Pillangó csoport köszöni a nagy csokor barkát Kovácsné
Fekete Erikának.

Húsvét és a Mumus

A felnőttek bálja után kicsit megpihenve, fellélegezve elérkeztünk a gyermekek
számára fontos naphoz, ami
nem más, mit a húsvét. Lázas
készülődés folyt a 21-i héten:
barkácsolás, tojásfestés, énekek és locsolóvers tanulása.
Szerdán meglepetés várta az
óvodásokat: A nyuszi-várás
jegyében megtekinthették a
Mumus című bábelőadást,
melynek a Katica csoport
adott otthont.
A mese elején maga nyúl
anyó köszöntötte a gyermekeket. Kicsit beszélgetett
velük az ünnepről, szerepelhettek páran énekkel, locsolóverssel. Végül, hogy az
izgalmat fokozza -elárulta, hogy minden csoportnak
rejtett el ajándékot az óvoda különböző részein. A mesét csillogó szemekkel nézték
végig, izgultak a kis meseszereplőkkel együtt, hogy vajon

tényleg a Mumus lakozik-e a
kosár alatt. Ezután a csoportokba illetve az udvarra térve mindenkit várt a meglepetés, amit délután boldogan
vihettek haza kis óvodásaink.
Másnap óvodánk az alacsony
gyermeklétszám miatt összevont csoporttal működött.

A következő esemény nem
áprilisi tréfa: Április elsején lépett munkába Kovácsné
Huber Zita, mint óvodánk új
vezetője.
A kollektíva megköszönte Győriné Varga Edit eddigi
munkáját, és azt, hogy ebben
a nehéz helyzetben kitartott
mellettünk.

Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája
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K

Művelődési Ház

iss
álmán

Nyúlsimogatás, tojásfestés
Nagyszerű program várta a
gyerekeket és kísérőiket húsvét előtti szombat délelőtt a
Kiss Kálmán Művelődési Ház
nagytermében, ahol játszóház,
kézműves foglalkozások és interaktív zenés műsor szerepelt
az ünnepi palettán.
Ezúttal a gyerekeké volt a
főszerep, hiszen a húsvéti készülődés egyik legfontosabb
mozzanata a tojásfestés, az írókázás és egyéb díszítő praktikák
elsajátítása, ami mindig is kedvelt időtöltése az aprónépnek.
Nincs is jobb dolog, mint apa,
vagy anya, netán a nagyszülők öléből rácsodálkozni a népi
szokások hagyományaira. Utána pedig boldogan hazavinni a

legfrissebb szerzeményeinket.
Az idei nyulak biztosan nem
voltak hálátlanok, olyan sok
szép alkotás készült a szombati délelőttön. Aki meg elfáradt
a tojások viaszolásában, az élő
nyulak simogatásával tölthetett
néhány kedves percet. A programok sora azonban ezzel még
nem merült ki. 10 óra után a
mezőfalvi néptáncosok külön,
erre az alkalomra összeállított
műsora adott különleges hangulatot az eseményeknek. A
néptáncosokat követően Libavonat címmel zenés, interaktív
gyerekműsor koronázta meg a
mezőfalviak húsvéti készülődését.
Horváth László

Meghívó

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt
2016. május 4-én,
szerdán 17 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házban, ahol

Dr. Bán Elizeus
ciszterci szerzetes atya
tart előadást

„Milyen
a mennyország?”
címmel

Tájékoztató

A könyvtárban elérhetőek dr. T. Túri Gábor könyvei: Őshagyaték, Nyisd fel a szemed és lássál, A titkos hagyaték meséje.

Felhívás
Április 26-án 17.30-tól
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatást tart
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

Molnárné Troppert Mária

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház.
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38. Telefon: 25/506-832.
E-mail: mezomuvhaz@gmail.com
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.
Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2016. április 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004

Az én falum - Mezőfalva

9

A településalapítókra emlékeztünk
Német nemzetiségi nap

Április 2-án, szombaton a Piac téren több száz
ember előtt, rendhagyó beköszöntővel és zenés felvonulással kezdődött Herczegfalva–Mezőfalva alapításának
205. évfordulóját ünneplő József nádor napok rendezvénysorozat. Ízelítőt kaptunk a kor
embereinek szokásaiból, táncaiból, megismerkedhettünk
Herczegfalva régmúlt történetével. A térzenével kezdődő és menettánccal felvonuló együttesek a Petőfi Sándor
Általános Iskola tornatermében adtak fergeteges műsort.
Molnárné Troppert Mária a
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
a megnyitóban kiemelte, elévülhetetlen és eltagadhatatlan érdemei vannak a mező-

falvi svábságnak, hogy ezen a
területen ma virágzó kultúráról, fejlődő községről beszélhetünk.
A nyitó rendezvényen a
helyi német nemzetiségi közösség és az iskola diákjainak
fellépése mellett színes műsort láthattunk a Szári Német
Nemzetiségi Tánccsoport, az
Adonyi Rozmaring és Kinder
Rosmaring Táncegyüttes, a
Mezőfalvi Nőikar, a Dunaújvárosi Fúvósok és Csuka Marcell a budapesti Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium harmonika szakos tanulójának előadásában. A zenés, verses táncos
programokat egy igaz, hamisítatlan sváb bál zárta, ahol a
pécsi Unterrock Kapelle zenekar fújta a talpalávalót.

Gyermekkori önmagam
Ezt a mondatot az egyik nyugdíjas hölgy mondta a költészet napi
megemlékezések után, utalva a gyerekek szívet-lelket melengető és az
arcokat az örömtől mosolyra fakasztó versmondásaira és emlékezve egykori önmagára. Sok szereplővel és nagy számú nézősereggel
nem csak emlékeztünk, hanem ünnepeltük is a költészet napját. Igen
ünnepeltük,mert érezni lehetett,
hogy a szereplők a felkészülés során „ünneplőbe öltöztették a lelküket” és várták, hogy eljöjjön ez a nap.
Sokan voltunk! Iskolások, fiatalok,
középkorúak és idősek egyaránt.
Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek: a műsor láthatatlan
mestereinek - a tanároknak -, akik
segítették a kis diákok felkészülését. Gyerekeknek, akiknek arcán és
mozdulatain látszott, hogy szeretik és értik a verseket, amiket előadnak, a közönség pedig lenyűgözve és emlékeket felidézve figyel. És
köszönjük azon előadók szuggesztív előadását, akik egyénileg készültek, valamit köszönet illeti a Sárga
Rózsa Nyugdíjas Klub lelkes oroszlánjait, mind az egyéni, mind a közös felkészülésért, előadásért. Itt kell

megjegyezni,hogy ezen az estén bizony kinőttük az időkeretünket és
emiatt néhány műsorszámot át kell
tenni a jövő évi költészet napjára.
Végül álljon itt a szereplők névsora: Tarr Petra, Tóth Nimród, Prajda
Rebeka, Domján Mihály, Garbacz
Bánk, Kovács Kitti, Takács Hanna, Koncz Kenéz, Gárdonyi Réka,
Palkó Anna, Spitz Margit, Prajdáné
Virányi Margit, Bán Balázs, Horváth Béla, Nagy Margit, Vass Józsefné, Nagy Márta, Czimmermanné
Takács Ilona, Kovács Istvánné és
Móricz Mercédesz.
Nagy Ferenc

Az amatőr versmondók után Tőkés Nikoletta színésznő önálló estje gazdagította a rendezvényt, aki kortárs műveket szavalt. Humoros, szép este volt, címe: A NŐ

Csütörtökön Hűvösvölgyi Ildikó és Kautczky Armand nagy sikerű,
Fehér orchideák pódium estjét láthattuk
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Ebekről és tartásukról, mindenkinek

Mostanában gyakran teszik fel
a kérdést az ebtartók: tényleg nem
szabad megkötni a kutyákat?
A következőkben, több évtizedes gyakorlati tapasztalataim
alapján az ebtartással kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot
megosztani a Tisztelt Olvasókkal, figyelembe véve a jogszabályi, szakmai előírásokat. Az ebek
különös helyzetet foglalnak el életünkben. Igazi, érzelmeket kimutató, emberközeli, emberi viselkedés iránt érzékeny és figyelmes,
mindennapi törődést, gondoskodást igénylő társállatok: legyenek
akár kedvtelésből, kedvenc állatként tartottak; akár őrző-védő,
akár munka kutyák (pl. kábítószer
keresők, vakvezetők); vadászebek,
vagy bármilyen célból tartottak.
Mielőtt egy család, vagy személy
az ebtartás ötletét felveti, fel kell
mérni a célt, a lehetőségeket, körülményeket: milyen célból akarja tartani; milyen tartási körülmények vannak (lakásméret, emelet,
kert, bekerítettség, stb.); kik a tartók, gondozók, családtagok (kisgyermek, idős személy, mozgáskorlátozottság, egészségi állapot,
stb.); milyen az állattartó jelleme
(pl. határozottság, türelem, stb.);
milyen életvitelű a leendő ebtartó (egész nap távol van, több- kevesebb szabad ideje van, hétvégi
elfoglaltságok, stb.); van-e ideje foglalkozni az ebbel. Az ebek
- ahogy minden állat, fajtól, fajtától függően - nem megunható
„tárgyak”. Sokszor a gyermekek korukból adódóan meggondolatlanul - kérnek és kapnak kiskutyát,
aztán esetleg ráunva, vagy más elfoglaltság miatt, a szülőkre marad
a feladat: gondozni és szeretni a
kutyust. Az állatok közelsége sok
mindenre megtaníthatja gyermekeinket. Kötelességre, rendszerességre nevel: etetni, tisztán tartani, tanítani, sétálni, futtatni kell a
kutyákat, akkor is, ha nincs kedve
hozzá a gazdának, ha más dolga is
van. Alkalmazkodást igényel: a kutyának is vannak érzelmei, „jogai”,
amiket tiszteletben kell tartani,
ahogy embertársainkét is. Bevezetik a gyerekeket az élet intimebb
területeire: a maguk ösztöne szerint „szerelmesek”, párzanak, elle-

nek, szoptatnak. Megismertetik a
szomorú elmúlást, amivel előbbutóbb mindenkinek szembesülnie kell. Ebben is fontos, és segít a
fokozatosság: először a kisgyerek
az úton „kilapított” békára kérdez
rá, aztán az út szélén sajnálatosan
elütött kutyára, aztán elpusztulhat a saját kutyája, s végül az emberi mulandósággal is találkozik.
Mindezeket erős lélekkel, idegzettel, szeretettel el kell tudni viselni, s lehetőleg nem szabad ös�szeroppanni.
Az őrző ebek nem kihelyezett
biztonsági jelzőrendszerek, kamerák, hanem érző lények. Ezért is
módosították a 41/2010. (II.26.)
Korm. rendeletet, mely a megkötésről is rendelkezik. E szerint
ebet tartósan kikötve tartani tilos.
A vezetéshez nyakörv vagy hám
használható oly módon, hogy az
állat egészségét ne veszélyeztesse. A hangsúly a „tartósan” szón
van. Ennek megítélésében szerepe van a fajtának, a mozgásigénynek, az adott helyzetnek. Nem lehet az egyéb tartási körülmények
hiányosságát (pl. kerítés hiánya)
megkötéssel orvosolni. A megkötéshez, pórázhoz szoktatásra igenis szükség van. Adódnak
olyan élethelyzetek (pl. védőoltás, betegkezelés, idegen személyek mozgása a portán, stb.) amikor erre szükség van. Ha fiatal
korban a kisebb súlyú eb ezt nem
szokja meg, nem engedelmeskedik, később az esetleg 60-70 kgos kutyával nehezen lehet bírni.
Belterület közterületén - kivéve
a futtatásra kijelölt területet - az
ebet csak pórázon lehet vezetni,
olyan személy által, aki az eb irányítására, kezelésére, féken tartására képes, biztosítva ezzel, hogy
az eb embert, más állatot harapásával ne veszélyeztessen.
Az állatban félelmet keltő, erős
fény- vagy hanghatás esetén (pl.
villámlás, dörgés, tűzijáték, stb.)
az állat tartójának gondoskodnia
kell az állat megnyugtatásáról, elszökésének megakadályozásáról.
Négy hónaposnál idősebb eb
csak mikrochippel megjelölve
tartható. Ugyanígy kötelező három hónapos kor felett a veszettség elleni védőoltás, féregtelení-

tés. Sajnálatosan az ebtartók egy
része mindezeket elmulasztja. A
veszettség halálos lefolyású betegség. A paraziták ellen nem kezelt
ebek elsősorban gyermekekben
vakságot és egyéb betegségeket
előidéző fertőzést okozhatnak.
Mindezek egyszerűen megelőzhetők. Felmerül a kérdés: van-e
joga bárkinek más életét, egészségét - legyen az családtag, falubeli
vagy máshonnan ideérkező - veszélyeztetni?
Ha a nevelés, tartás során valamilyen hiba becsúszik, könnyen
megtörténhet a marás, mely néha
sajnos végzetes kimenetelű lehet.
Az eb tartója felelős az ebéért: köteles a jó gazda gondosságával, az
állattartási, állatvédelmi szabályok figyelembevételével úgy tartani, hogy környezetének nyugalmát, épségét ne veszélyeztesse. A
kiszabadult kutya megtámadhatja
az általa „falkavezérnek” el nem ismert embert, gyermeket. A falkákba verődött - háztól elvert, kidobott
- kutyák télvíz, éhség esetén üldözőbe vehetik a védekezni kevéssé
tudó személyeket. Az embereknek
tudatosan kell cselekedniük: ebet
szándékosan ingerelni, verni, étkezés közben megzavarni, ismeretlenül kölykeik közelébe menni, őrző-védő ebek által védett területre
bemenni, marakodó ebeket puszta
kézzel szétválasztani, stb. nem szabad. A kutyamarások tanulságait
elemezve az esetek döntő többségében a balesetet az ember oktalan
viselkedése idézi elő.
A harapós eb jelenlétét a portán felirattal, figyelmeztető ábrával
jelezni kell. Kerüljük az ismeretlen
kutyák óvatlan megközelítését. A
kutyával úgy kell megismerkedni, mint a tisztelettudó férfinak
az általa imádott nővel: először
mértéktartó viselkedéssel igyekszünk elnyerni a hölgy bizalmát, s
a közeledéssel megvárjuk amíg ő
jelez - nem pedig azonnal nekiesünk és simogatni kezdjük. Évente több tucat, embert harapott eb
kerül hatósági megfigyelésre, s oltatlanság esetén a sérült emberek
kapnak veszettség elleni sorozatoltást. Sajnálatosan sok kisgyermeket ér elővigyázatlanság (evés
közben zavarás, óvatlan mozdu-

lat), emberi mulasztás (hiányos
kerítés, nevelés hiánya), felelőtlenség (agresszív viselkedés az állattal
szemben) miatt sérülés.
Az ebtartás tervezése során fel
kell mérni az anyagi lehetőségeket
is. A szakszerű takarmányozás, a
védőoltások, az esetleges betegségek kezelése, az állat ápolása, stb.
költségeket jelentenek. Jogszabályi előírás értelmében, de alapvető
erkölcsi kötelességtől vezérelve is,
az állat betegsége esetén az állattartó köteles az ebet állatorvossal
megvizsgáltatni és kezeltetni.
Az ebek őse a farkas volt, emiatt ősi, genetikailag is rögzített tulajdonságokat hordoznak, ilyen
a falkavezér elfogadása. A család közelében élő eb is kipróbálja,
megtapasztalja, jó nevelés esetén
elfogadja ezt a rangsort. A „falkavezér” mindig az ember kell, hogy
legyen; aki következetesen neveli,
felügyeli, irányítja az ebet. A nevelés során ugyanazok az elvek
működnek, mint a gyermekeknél:
szigorú, következetes, de mindig
szeretetteljes tanítás, a feladatok
ismétlése, számon kérés, jutalmazás, s ha kell, büntetés. A büntetés
inkább érzelmi, s ne fizikai legyen!
Nem várható el, hogy egy 2-3 éves
kisgyerek „falkavezér” szerepet
töltsön be, bármennyire is szereti, védi őt az eb. Semmiképpen ne
engedjük, hogy a kutya a kisgyereket lebirkózza, még játékból sem.
A kutya ebből a győztes következtetést vonja le. Nevelési hibára
utal, s nem megengedhető, ha az
eb saját gazdájára indokolatlanul
rámorog, rátámad; ha a hívó szóra
nem engedelmeskedik.
Az ebek sokszor jó értelemben
vett családtaggá válnak. Jelenlétükkel a magányos embernek társat, vigasztalást jelentenek. Ennek
megfelelően szeressük, gondozzuk őket. Amikor megöregednek,
gondoljunk arra, hogy hűségesen
szolgáltak minket, szeretet adtak
és kaptak, életünket tették boldogabbá, ezért ebben az életkorban is megbecsülést, törődést érdemelnek.
Dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás, Nagykarácsonyi u.
1/a. Telefon: 0630/8161-367
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Ebek veszettség elleni oltása!

Vörös
Lászlónét
sok-sok szeretettel
köszönti születésnapja
alkalmából
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népes családja apraja
és nagyja

60 éve már,
hogy megfogtátok egymás kezét,
megéreztétek szívetek melegét.
Akkor adott, örök hűségeteket betartottátok,
egymást soha el nem hagytátok.
Osztoztatok örömben és gondban,
de az idő oly gyorsan elillant.
„Legyen bármily hosszú is az élet,
sírig tartó boldogságot ad.
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
mindaddig míg betartod szavad.”

Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy ismét itt van a
kötelező veszettség elleni oltás ideje.
Az oltás a 164/2008/XII.20./FVM. rendeletének megfelelően minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozik, mely
előzetesen mikrochippel volt ellátva. A mikrochip hiányát még
az oltás előtt kell pótolni, az összevezetett oltásnál a helyszínen
ez nem lehetséges. Az oltás ezúttal is a régi helyszíneken lesz, a
következő időpontokban:
Május 3. kedd 8-12, 14-18 Főtéren a parkban.
Május 4. szerda 8-12, 14-18 Főtéren a parkban.
Május 5. csüt. 10-11 Ménesmajor.
Május 5. csüt. 14-15 Selyem major.
Május 5. csüt. 17-18 Sismánd.
Május 6. péntek 11-12 Szőlőhegy
Pótoltás:
Május 24. kedd 8-12, 14-18 Főtéren a parkban.
Május 25. szerda 14-15 Szőlőhegy.

Az oltás költsége a tavalyi évnek megfelelően nem változott.
Az alapösszeg most is 4200 Ft., amely tartalmazza az ÁFÁ-t és
10 kg-ig a kötelező féregtelenítés árát. Súlyosabb kutyák esetén minden további 10 kg-ra 200 Ft a féregtelenítő ára. Az oltás most is megoldható a kutyák tartózkodási helyén, ez esetben a kiszállási díj 1000 Ft. Kérem, hogy a kutyák egészségügyi
könyvét mindenki hozza magával. Az oltás elmaradása súlyos
bírságot vonhat maga után.
Dr. Juhász Miklós
állatorvos
Tel.: 30-9697-940

Sok szeretettel köszöntik
60. házassági évfordulójuk alkalmából

Simon Istvánt és feleségét, Simon
Istvánnét (szül. Simon Máriát)
gyermekeik: fiuk Pityu, lányuk Jutka, vejük Zoli,
unokáik kis Jutka és párja Zsolti,
Zotyó, Pityuka és felesége Szilvike
dédunokáik: Vivien, Zsoltika és Levente

Köszönjük a 2015-ös felajánlásaikat!
Kérjük idén is támogassa adója 1%-ával a
Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületet

Tűzoltóság:

E-mail: mezotuzolto@gmail.com
Telefonszám: 06/30-9128-105
A kedvezményezett adószáma:

A Mezőfalvi Nőikar
Egyesület
szeretettel várja
a személyi jövedelemadó
1 %-ának felajánlásait.

Adószámunk: 18148927-1-07
Köszönjük támogatását!
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Gyászjelentés
Fájdalommal tudatjuk, hogy Édesapánk,

MEISZTER JÓZSEF
2016. április 4-én elhunyt.
Temetése 2016. április 21-én 12.30 órakor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben.
Gyászoló család

